
КАРТКА ДНЯ 
 

на 14 жовтня для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «У бабусі на подвір’ї» 

Тема дня «Свійські птахи» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Продовжуйте вправляти 

дитину засукувати рукава під час умивання, мити руки та 

обличчя не розбризкуючи воду, насухо витирати обличчя та 

руки індивідуальним рушничком. 

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: кого вона бачить у 

дзеркалі? Попросіть дитину прокоментувати свій зовнішній 

вигляд та настрій. 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з 

нею і вікно і запитайте: Яка пора року?  Чи потрібна парасолька?  

Якого кольору листя на деревах?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку. https://www.youtube.co

m/watch?v=uYwHbgv3

ii4 

5 Підготовка до заняття Доречно було б пригадати з малюками музичні інструменти які 

вона знає, переглянути їх на ілюстраціях. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду музично-дидактичної гри «Гра на 

барабані» з музичним керівником Т.В. Мазур. 

https://youtu.be/Z40W

OeW8LDs 

https://dnz37.edu.vn.ua/

6_I_mol_group.html  

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей «Гра зірок». https://www.youtube.co

m/watch?v=QEZ5k_7d

Pl0 

8 Зроби В зручний для вас час виліпіть зернята для півника та його 

родини. 

 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти  гру «Хто там сховався». Вправляйте 

дитину знаходити предмет за його характерними ознаками, 

визначати множину.  Розвивайте відчуття та сприймання. 

Додаток 1 

10 Побудуй Заохочуйте дитину гратися з будівельним матеріалом, 

побудуйте високу та низьку вежу. Підведіть до розуміння 

«високий-низький». 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, поспостерігайте за заходом 

сонечка. Надайте дитині знання про те, що восени сонечко 

«лягає» спати набагато раніше, і тому день стає коротше. 

Виховуйте інтерес до природних явищ. 

Пограйте в цікаві ігри на прогулянці. 

 

 

 

 

Додаток 2 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо розпочати загартування:  обтирання тіла дитини 

вологим рушником (1–2 хвилини) спочатку рук та шиї. Далі – 

обтирання до пояса, потім ноги. Температура води  поступово 

знижується кожних три дні від 32 градусів до 20 градусів С; 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині скласти свої речі у шафу: (прокоментуйте) 

на верхню поличку кладемо головні убори, на нижню-взуття. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) У спільній грі «Поперемо ляльці плаття» коментуйте свої дії 

(дитина послідовно імітує рухи). 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що сьогодні 

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям колискову «Ой, 

люлі, люлі, налетіли гулі». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lzbQgwjy8

wc 

 

 
 

 

https://youtu.be/Z40WOeW8LDs
https://youtu.be/Z40WOeW8LDs
https://dnz37.edu.vn.ua/6_I_mol_group.html
https://dnz37.edu.vn.ua/6_I_mol_group.html


 

Додаток 1 

ХТО ТАМ СХОВАВСЯ 

Відмінна гра, що розвиває логіку. Наклейте на половинки прищіпки 

зображення, яке при натисканні на прищіпку розділиться навпіл. Це можуть бути 

половинки яйця, щелепи крокодила або коробка з кришкою що піднімається. 

Головне, щоб в грі малюка очікував сюрприз: в роті у величезної риби причаїлася 

крихітна рибка, з яйця вилупився курча, а в ляльці виявилася ще одна, трохи 

менше. 

Коли малюк освоїться з грою, запропонуйте дитині вгадувати, хто 

сховався в іграшці (колір, величину). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

ІГРИ НА ВУЛИЦІ 

 

Кішка і мишки 

Покличте друзів вашого малюка і розсадіть їх на стільцях або лавочці у 

дворі. Це будуть «норки», в яких ховаються мишки. 

Один з малюків (або ви самі) можете спробувати себе в ролі «кішки». 

Поки кішка спить, мишки можуть погратися у дворі. Але, як тільки вона 

прокинеться і нявкне, настає час полювання: кішечка починає шукати мишей, які 

повинні вчасно добігти до своїх «нірок». 

Ця гра вчить дітей реагувати на сигнали і бігати на невеликі дистанції. 

 

Сороконожки 

Відмінна командна гра, яка обов'язково сподобається найменшим завдяки 

своїй простоті,  і веселій командній роботі. А ще вона добре розвиває моторику, 

вчить дитину своєчасно реагувати на сигнали. 

Що потрібно робити: спочатку ви вибираєте ведучого (їм може стати 

мама/тато одного із малюків), який буде давати команди нашій «сороконіжці». 

Включаємо веселу бадьору музику і вперед!  

Стаємо в шеренгу і слухаємо команди ведучого: 

 Усім сороконіжкам підняти праві лапки! 

 Сороконіжка задкує! 

 Біжить вперед! 

 Сороконіжка біжить по колу! 

Ви можете придумати будь-які інші завдання, головне, щоб вони були 

простими і їх легко могли виконати всі малюки. 

Наприклад, повітря — орел, вода — щука, земля — їжачок і т.д. 

 

Холодно-гаряче 

Класна гра, в якій ваша компанія дітей повинна шукати захований скарб.  

Спочатку вибирається той малюк, який буде шукати цей скарб. У цей час інші 

дітки ховають ваш скарб і потім за допомогою слів «холодно, тепліше, гаряче, 

дуже гаряче» допомагають карапузові відшукати заховане.  

 

 


